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F la n J r a  E » B « r m H * N
I N F O R M O.

Niaj membroj bonvolu noti la novan adreson de S-ano De- 
bicuv/ere, kiu nun estas : Magdalenaatraat, 29, Kortrijfc.

Pro la translokiĝo de la dokumentoj kaj arhivoj okazis dum 
kelkaj semajnoj prokrastoj en la laboro. Post nelonge la oficejo o
funkcios denove normale. jj

5-a Flandra Kongreso de Esperanto 
Oostende, 19-20-21-an de Majo 1934

Oficiala Programo.
Sabate.

La akceptejo troviĝas en la kafejo «La Leono* Kapelostrato o,
n* 90, kaj estas malfermata la tutan sabatan posttagmeze. ÔI it
trovigas en la proksimeco de ambaŭ stacidomoj.
19a3U Komuna iro el la akceptejo al la «Granda Placo» kie oka2os

je la
20a Sonorilarkoncerto.
21a Malfermo de la Kongreso. Kunveno de Flandra Ugo Esperan-

tista. Interkonatiĝa — kaj kabared — vespero, kun helpo de si
la aancornestro «La Samideanaj Boys» el Kortrijk en «Acht- -J
Uien-Huis» (Ok Horoj-Domo) Louizastrato n° 25 Samtempe »c
OKazos la inaüguracio de la flago de la grupo Ostenda.

Dimanêe. i
10a Diservo kun esperanta prediko de Lia Moŝto Pastro De Cœnt o/

en la kapelo troviĝanta en St Sebastiaanstrato. Kunvenloko oa
«Wapenplein» (Granda Placo).

lia Sekvantara iro al la urbdomo, kie okazos la oficiala akeepto od
de la kongresanoj. En la urbdomo jubilea kunsido de Flandre jji
Ligo Esperantista kaj Flandra Esperanto Instituto.

12a30 Post la akeepto kaj kunsido en la urbdomo florkrono estes ao
metata ce la monumento al la militviktimoj.

13a Bankedo en ejo «Ons Huis» (Nia Domo) Jozef II strato.
16a Folografado sur la ŝtuparo de la nova Banpalaco.
18a Esperantista festo. Koncerto, kantado, deklamado. disdono de oh

diplomoj al la laüreatoj de la ekzamenoj de Fl. Esp. Instituto. .od
Teatrajo «Lenjo el la ĉielregno» prezentota de la grupo «Pio- -o
niro» el Aalst (sama ejo Ons Huis).
Poste promenadeto al la urba ĝardeno (Loka vldindaĵo estas
la florhorloĝo).

21a Granda Balo kun unu el la plej famaj orhestroj el la urbo oef
(sama ejo Ons Huis).

Lunde
9a Kunveno de F.U.K.E., (Flandra Unuiĝo de Katolikaj Esperan- -n

tistoj) en Hotelo «Atlanta» Granda Placo N° 14.
10a Vizito al la ĉefpreĝejo kaj antikva preĝejturo. Kunvenloko o*

de la kongresanoj estas la «Granda Placo». 
lia  Vizito al la nova Banpalaco kaj Kursalo, fiŝisthaveno kaj fis- 

vendejo. Ij
13a Komuna tagmanĝo en «Ok horoj Domo» Louizastrato 25. r
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14a30 Pramenadeto sur la palisarö. ĉeesto de la forveturo de la 
poŝtŝlpo kun niaj anglaj Samideanoj al Dover.

15a30 Ekskurso en pleno maro dum unu horo. Foriro de la palisa- 
ro. (Ekskursa partoprenprezo estos 3,5 fr.) Adiaüa vespero.

l a  Mafrislikapladio
i IOM PRI POPOLO KAJ INDUSTRIO.

de Ed. Lauwers.

Multaj personoj — en landeto kiel la nia, tio preskaü ne estas 
kredebla absolute nenion scias pri la marfiŝkaptado (profesio), 
kaj pri tiuj, kiuj ĉiun tagon, ĉiun nokton, sur la maro lacige labo- 
radas, por pene akiri kelkajn cendojn. Tial, oni ekridegis en 
Ostendo kiam antaü kelkaj monatoj dum la kunveno de la landa 
registaro, iu asertis ke tiu profesio ne postulas ekspluatkostojn, 
kaj ke la fiŝoj nur sin lasas kapti. Tian argumenton oni kom- 
preneble repetadis en muite da ĵurnaloj, kies redaktoroj konanti- 
gis kun la fiŝkaptadprofesio en la kinematografejo aü en iu libro.

Niaj fiŝistoj havas krudan aspekton, sed ilia karaktero esias 
pli milda; ili restis fidelaj al la antikvaj tradicioj kaj estas lom 
superstiêaj. La koro ne sentas kion diras la lipoj. Popolo kiu ĉir- 
kaü unu jarcento vivis ekster la interesiĝo de la ŝtatĉefoj, kiu 
devis pene laboradi por vivi, ne trovis sufiĉan tempon por perfek- 
tiĝi morale aŭ intelekte. La plimulto nur kapablas legi kaj mal- 
lacile skribi. Kvankam tiu situacio iom pliboniĝis lastatempe, 
dank’ al la senĉesaj klopodoj, muite ankoraü estas farota.

Tiurilate la malbenado ĉe ili fariĝis nura kubimo. Faru por
___ " _______ ;______  _ _ • •

: FIŜ-ELSIPIGO
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momento promenadon laŭlonge de la kajo kaj vi aŭdas la «ĉar- 
majn» titolojn kiujn la patrinoj donas al siaj infanoj kiujn ïli 
tarnen treege amas.

La fisistfamilioj ja vivas ankoraü en plej malfavora ĉir- 
kaŭajo. Kompletaj familioj — kaj la idaro estas multnombra ée 
la marbordo — loĝas kune en kelkaj ĉambroj, do kontraüe al la 
higienaj principoj. Tiu ĉi situacio nur pliboniĝos kiam la doma- 
coj estos farrompataj kaj kiam la nova fiŝistkvartalo estos prêta' 
por uzado.

Do, vi unue faros promenadon laülonge de la kajo, vi eble 
manĝos iom la kankreto — nepre rekomendinda — kaj tiam vi 
trafos la tramon gis la lumtur kvartalo» kie vi inspektos la no- 
vajn haveninstituciojn kiuj, se ni povas kredi al la projektistoj, 
eble estos la plej fortikaj de la kontinento, kvankam oni.faris 
kelkaj n eraregojn dum ilia konstruado, sed «tio estas alià afero* 
estus dirinta Kipling. Ni atentigas vin precipe je la kluzoj, kies 
konstruado multege kostis, kaj ankoraü ne kontentigis. \ \

Por ke vi povu kompari, unue vizitu la malnovan urban fiï- 
vendejon, indan de l’antikva Romo. Iru tien matene en malele- 
gantaj vestoj por protekti vin kontraŭ fiŝgluo kaj ĉarŝmiraĵo. Os- 
tenuo, ia plej grava el la fiŝisthavenoj de la lando havas la plej 
malnovaspêktan urban fiŝvendejon. Amatoroj de pentrindaĵoj sin 
tre plaĉus tie ci sed la praktikemuloj sin demandus kiel la fiŝko- 
merciftoj .kaj interesuloj tie ĉi kapablas plenumi sian oficon, en 
la nekomfortaj oficejoj kiujn oni eĉ ne povas kompari al maa- 
sardoj. Fluanta akvo ne ekzistas tie ei. Lumo, aero kaj suno tie 
ci estas nekonatoj. Kaj la nova haveno ne jam estas prêta.

Antaü kelkaj jaroj la sociala leĝdonado por la marfisistoj 
kvazaü ne ekzistis. La registaro neniam trovis la tempon por sin 
ckupi pri la elpelitoj de la socio. Oni nur lastatempe rimarkis ke >.  

decis sin okupi pri la maljunecpensio de la fiŝistoj, kaj, okaze de 
akcidento aü katastrofo, garantii al ili la ekziston. La Komuna 
Kaso por la fisistoj, nuntempe komplete aliformita, servas la tu- 
tan fiŝistaron, dume ke antaüe helpo nur estis donata al rajtna- 
vantaj fisistoj Ostendaj.

Oni jam prétendis ke la infanoj adiaüas la profesion de siaj 
praavoj kaj elektas malpli danĝeran metion. ĉu tiu okaze la ŝtato 
ne estas la plej granda kulpulo? Kiu volus daüre penadi en du- 
binda situacio kiam li estas certa trovi pli facilan kaj pli profitan 
laboron?

Ankaü tie ci la krizo furiozas. Post la milito la fiŝkomerco 
multajn jarajn prosperis. Pere de helpo de bankoj kaj aliaj prun- 
toficejoj estis aĉetataj ŝipoj kiujn oni provizis je motoroj, sed la 
malgrasaj jaroj nuntempaj malhelpas la plejmulton de ŝipmas- 
troj repagi al siaj kreditoroj la sumojn kiujn ili prunteprenis. Ne 
utilus la vendado de la ŝipoj. La amatoroj mankas kaj la fiksitaj 
prezoj eĉ ne sufiĉas par repagi la hipotekojn.

Oni iam aùdis pri moratario(') por la marfiŝkaptado, Io tia 
estas neebla laü teoria vidpunkto, sed praktike la fisistoj mem ja 
prokklamis sian moratorion, car nur malmultaj kapablas pagi ŝiajn 
kreditorajn. •_ ‘ _

La situacio tute ne estas brila en la marfiŝkomerco. La limigo 
de la fremda fiŝimportado kiun oni kredis plibonigan sistemon
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.ne efikis pro malbona aplikado kaj ankaü pro kontraöago flanke 
de kelkaj fiŝkomercistoj.

Babilu nur dum momento kun fiŝisto kaj vi estos mirigita 
pri la sennombraj malfacilajoj kiujn oni devas venki en tiu 
profesio.

El «Toerisme» Organo de la Flandra Turisma Ligo.
» Tradukis Lucien Houpe.

(*) Prokasto de ŝuldoj.

J e  la prezèJam te
—  CU  NI, FLANDROJ, PARTOPRENU LA INTERN ACI AN 

MOVADON?

... Alivorte, ĉu ni aliĝu al UEA? Jen demando, kiu speciale last- 
tempe rekte aü sub kaŝa formo estis farita al mi. Nu. la flandraj 
liganoj mem tion decidu, sed mi diros ci tie mian personan opinion 
bazitan sur la sperto akirita dum la lastaj monatoj per miaj rila- 
toj kun la internacia movado, kun UEA i.a., kaj kun Belga Ligc 
Esperantista :

Ni nepre devas partopreni la internacian movadon, ĉar alie 
ni ne restos fidelaj al artikolo 2 de nia regularo. Sed kiamaniere 
partopreni : ĉu kiel grandkreskulo aü kiel neplenaĝa infano?

Jen la kialo kiu ĝis nun malhelpis ke decido estis farata : kiu 
ajn, kiu iomete konas la flandran mentalecon kaj la nuntempan

KATEGORIIGO I)E FIŜOJ EN LA 
URBA FIŜVENDEJO
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situacion en Belgujo kaj en Flandrujo, tuj komprenos ke ni volas 
eniri la vicon nur se ni estas egalrajta popolo, nacio, ligo aü teri- 
torio, (la nomo ne gravas) sed ne kiel faka societo, duarangaj bur- 
ĝoj aŭ esperantistoj, aŭ sekcio starigita de estraro malamika al 
la flandroj, au al Flandrujo.

Tiam, se ni, flandroj, kiuj fieras pri nia nacieco sen pro tlo 
malami aliajn, estas envicigitaj kiel egalrajtaj esperantistoj en la 
internacian movadon, tiam neniu el niaj anoj rifuzos oferl etan 
obolon kaj pagi ĉiujare altigon de nia ĝisnuna kotizo, altiĝon de 
nur 5 frankoj.

Mi instigas la grupojn priparoli tion kaj alporti dumkongrese 
tiurilatan decidon, nome ke ĉiu membro estas prêta pagi la aldo- 
non por ebligi eventualan aliĝon de F.L.E. al UEA, kaj aüdigi nin 
en internaciaj medioj kiel decas al popolo kies historio, estinteco 
kaj nuntempa grandeco indas ekkonon de la aliaj popoloj.

— Malkaraj flandraj libroj interesas niajn legantojn, kaj mi 
do citos la du lastaperintajn librojn el la serio «Die POORTE», kiuj 
kostas po 8 frankoj. «DE KONING VAN ’T ZAND» (La reĝo de 
l’Sablejo) estas belega verko, kiu pensigas nin al la majstra libro 
Gösta Berling, kaj ne mirinde : la verkistino Thit Jensen ankaö 
estas el tiuj nordlandoj, kie oni ne bezonas paroli pri la geedzoj 
kaj... la amanto aü konkubino por ebligi bonan romanon. Ne, vi 
senspire sekvas patron, kiu hejmenveturis sian mortintan filon 
kaj revivas sian tutan mirindan, legendoteksitan vivon, oni plen- 
das la patron, oni suferas kun li, kaj en la malhelega nokto oni 
vidas lin forirantan jen kantanta jen blasfemanta, kaj oni frosto- 
tremas pro la renkontitaj fantomoj kaj sorĉistinoj.

TOM SAWYER de Mark Twain estas plenhumora, amuza 
majstro-verko el la amerikana literaturo. Ni ree iĝas knabo, le- 
gante tiun libron, kaj revas kun la netimanta Tom pri kaŝita tre- 
zoro, kiun li tarnen fine trovas, ni ĝoj as pro la puno, kiun ricevas 
publike la kalva lernejestro kiam oni malkovras lian kalvan ka- 
pon orumitan dumnokte, ni fariĝas rabistoj kun Tom kaj jen vera 
ekzemplo de angla aü amerikana humoro : Tom ĉeestas kun siaj 
du amikoj la funebran diservon celebratan por la animripozo de 
la supozitaj dronintaj tri knaboj. •

Mendu ĉiam 4 librojn po 8 frankoj al Die Poorte, Blijde In- 
komststr. Leuven.

— Kongreso : Post la varma alvoko de nia sekretario en la 
aprila numero mi nenion devas aldoni por montri... al vi la vojon 
al Oostende. Mi tarnen memorigas kelkajn kongresajn decidojn :
i.a. ke neniu ion vendu al la kongresantoj sen interkonsento an- 
taüa kun Flandra Insituto aü mi; neniu grupo forgesu la flagon 
nek Sro De Boes la ĉapelon. Por permesi al la ligestraro elekti la 
kongresurbon por 1935, mi ankoraŭ ĉiam atendas la proponojn de 
la koncernaj urboj aü komunumoj. La Oostenda Komitato faris 
sian eblon por ĉion bone aranĝi, ni montru nian dankon per aku- 
rata kaj multnombra ĉeesto al ĉiuj festnumeroj.

Lede : Mi ricevis jenan karton de la Prezidanto, Sro Corthals : 
«Mi dankas Flandra Esoerantisto’n pro la (sprita?) aprila 
§erco... estas tarnen mal^randa, sepobla, eraro, car mi estas 
havinta ne ok, sed nur unu infanon, kiu, bedaürinde, mor
tis la unuajn momentojn de sia estado... Mi estas nur scia*



vida koni tiun kiun mi devas puni kiel baptopatron... Sen- 
dube, vi povas diri al mi plie tiurilate».

Ne, kara Prezldanto, kaĵ eĉ Flandra Esperantisto estis misti- 
flkita tiurilate, kvankam mi opinias ke ekzistas pli taktaj ŝercoj.

L. C.
Not© de la redakcîo : La originale letero estas je la dispono de 

Sro, Cor thaïs.
H. V. D.

H iJrop o le  ia n e ja
de Sro Dro Ed. Moreaux. Urbestro de Ostendo.

La mineralakvo de Ostendo elspruĉas en la Leopoldo Parko, 
el arteza puto borita en 1857, kies profundeco atingas 306 metrojn.

La akvaro vulkandevena laù sia konsisto elvenas el la unua 
epoka grundo, kiu en tiu profundeco konsistas el violkolorej «phyl- 
lades cambriens».

Akirita dum iamaj esploradoj celantaj la akvoprovizigon de 
la urbo (problemo solvita ekde 1923 dank’ al alkonduko de la 
fontakvo Bocq-Hoyoux) — ĝi estis longtempe malŝatata.

Oni riproĉis al la akvo ĝian hazardan eltrovon, kiu tamen ne 
malgrandigas ĝian valoron. Oni kritikis samtempe la teknikon 
utlligintan vertlkalan kondukilon.

Multnombraj tamen estas la artezaj akvoj kiuj havas vertika- 
lan kondukilon, tute same ĉu ili elspruĉas ĉe la suprajo (Châtel- 
guyon, Vais, Alet, Vittel, Contrexéville, Teplitz, La Bourboule. 
Royat) aü 6u ili estas sen natura elfluo (St. Yorre apud Vichy) aO 
ĉu temas pri subteraj akvorezervoj renkontitaj hazarde dum es
ploradoj minaj aü aliaj (Mondoy, Montond, Kissingen, Ostendo)

Kiamaniere ĉi tiu tekniko racie aplikita povus cetere aliecigi

MARDIOO K AJ MARBANEJO
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la proprajn kvalitojn de la akvo.?.
Sed ĝuste, oni demandos, eu la arteza-piUpr,estis racie fositu? 

eu la profundan akvaron ne degenerigas la akvoj,rrenk^ntita; 
dumvoje kiuj dank’ al rompiĝo de la kondukiloj sïn

Fundamenta konstato forigas tuj ciun dubon "tiurilate : la 
rimarkinda konstateco de la fizikaj kaj herpiai ecoj,. konstatebla 
en niaj mineralaj akvoj ĉe la elfluo. " ' T  ** " f \ .

La arteza akvo estas unueca, ĉiam sama, kaj tiô permèsas^al 
ni klasifiki ĝin kaj difini ĝiajn terapeŭtikajn ecojn kaj ĝiajn 
aplikojn,

La en 1905 farita analizo de Prof. A. Gautier kaj Moureu estis 
rekomencata en 1910 de Sroj Moreaux kaj Evçraerts, komisiitaj 
de la urba higiena laboratório, cela konstato pri. enhpvcr de:sui#Üoj

La artezaj Ostendaj akvoj — Park-fonto — estas" malvarmaj 
kaj radioaktivaj kun natriaj bikarbonato, klorido kaj sulfido, kre- 
me litia klorido kaj natria biborato. Ilian komponon karakterizas 
du rimarkindaj faktoj : la foresto preskaü tuta de kalko..kaj- la ri- 
ĉeco je bora acido. '  .

La raporto de Sroj Gautier kaj Moureu diras : * . '
«Oni trovas akvon enhavantan prpskaŭ nenion da, kalko, 
oni ankaü trovas akvon enhavantan boran acidon, sed oni 
nenian akvon konas kiu posedas samtempe ĉi tiujn 2;.kvali- 
tojn : esti pli boracida ol la Soulzmatt’a akvo kaj enhavi 
kvazaû neniom da kalko. Sekve ni povas konkludi ke la açj<eze 
akvo de la Ostenda parko ne estas absolute komparebla al la 
konata minerala akvo.» • 6 •

 ̂ La uzadmanieroj estas plej diversaj : la akvo utiliĝas kiel trin- 
ka]o, por irigacioj, gargaroj, enspiro, pulvorigado, banoj la*à me
dicina recepto kaj por jenaj malsanoj : malsanoj devenàj el mal- 
rapidiĝinta nutrado (artritismo, trograseco, diabetô); malsanoj de 
la digestorganoj kaj kronike gener-urinajanemio, limfeco, -hei- 
petismo»; haüt- kaj mukozmalsanoj ; kronikaj faring- kaj laring- 
malsanoj.

Kontraüindikoj : tuberkulozo, spinmalsano, al kiuj ekskluzive 
konvenas markuracado.

La akvo estas estrata en la Trinkhalo de la Parko Leopoldo. 
kie ekzistas banĉeloj, alireblaĵ al la publiko dum la tuta jaro.

ôi ankaü estas havebla, eu natura, eu iomete gàsigita, en ia 
apotekoj kaj spievendejoj, kaj en la ĉefaj kafejoj kaj rest«racioj 
k.t.p.

La Parkfonto ne estas la unî^p minerala akvo trovebla en Os- 
tendo. La freŝdata borado. profunda 350 metrojn, ellaborita en la 
ĝardenoj de la Reĝaj Galerioj, estas dotinta la urbon je dua mi
nerala akvo. k?es kvalitrn ankaü rimarkinde terapeütikaj.

La nova fonto elspruĉas en la ronda saloneto, dekstre de la 
Banpalaco. Apud la halo stariĝas vasta gustumejo facile atinge- 
bla de la mardigo.

Dank’ al débita intenseco (250 m3 po 24 horoj) la fonto prn- 
vizumas samtempe la ^kreno» terapeütikan instalaron deî â  Ban
palaco.

Konstruinte ci tiun lastan. la urbô unuigis en Vasta kuraccen- 
tro la multnombrajn nuntempajn eblecojn de la "fizfoterapio kaj 
permesas tiamaniere ilian aplikon ĉiusezone.
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La belega konstruaĵo staranta tiel impone en la Jungbluth 
Aleo, estas ne nur dediĉata al la hidroterapio sub ĝiaj plej diver- 
saj formoj : Thalaso-Kreno - Fango-terapio.

Sed oni rezervas ankaü malavaran lokon al la aliaj kuracar- 
toj fizlkaj; mekanik-, radio-, elektro-, gimnastik- kaj sun-terapio.

Vasta universtato de aplikita fizikterapio, la Ostendaj kurac- 
banejoj ne limigas sian aktivecon al mildigo kaj kuracado de la 
malsanoj, sed pruviĝas samtempe laborejo por eksperimenta.es- 
plorado.

Kuracloko je destino, dank’ al sia admirinda situacio geografia, 
O.stendo ambicias prave enviciĝi unuarange en la hierarhio de la 
enlandaj kaj eksterlandaj banaj- kaj klimat-kuracejoj.

Kaj kiom da kvalitoj ĝi posedas por sukcese plenumi ĉi tiun 
taskon!

Ĉu ĝi ne havas, krom siaj mirindaj rimedoj hidromineraloj 
kaj sia imponega Banpalaco, ĉion kio, sub nia klimato, enhavas 
promesojn pri sano, forto, energio, la oran sablon de la marbordo, 
kaj la marverdajn ondojn de la Oceano?

Tradukis Léo Calloens
El la gvidlibreto de Oostende

p . h . m .

FLAXDRA UNUIĜO DE KATOLIKAJ ESPERANTISTOJ
Generala Jarkunveno :

La provizora estraro de FUKE invitas ĉiuj flandrajn gesami- 
deanojn katolikajn al la unua jarkunveno en Oostende, okaze de

BANEJO EN LA URBA PARKO
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la Jubilea Kongreso de Esperanto. Ni tie ekscios, kio jam estas fa- 
îita de post la akcepto ĉe lia Kardinala Moŝto, ni definitive elek- 
tos estraron, ni difinos la laboron por la venonta jaro kaj trafos 
ĉiujn necesajn decidojn por antaüenigi la katolikan movadon en 
nia lando, apud la neütrala.

Nia informilo n" 2 mencias kiel ejon Hotel Métropole, sed de- 
vas esti Hotelo Atlanta, Granda Placo, 14. Kunveno lunde la 21an 
de Majo 1934 je la 9a matene.

B. a H o n J s a la c o  c a la »

■ ninacata
La 28 an de Februaro 1934 la ministro de Publikaj Laboroj 

Sinjoro Sap sciigis al la Unuiĝo de Internaciaj Asocioj ke oni de- 
vas malplenigi la Mondpalacon gis la 31 an. de Majo 1934, car la 
Reĝaj Muzeoj bezonas la lokon.

Estas oportune memorigi la historion de la nomita instituto 
kaj klarigi kion ĝi prezentas. Jam en la jaro 1934 Sinjoro Otlet 
kaj Sinjoro Lafontaine kreis renton por internacia intelekta kun- 
laboro. Unue la kolektaĵoj estis en •'Egmont Paleis» poste en kelkaj 
salonoj en la Muzeo de Belarto kaj en 1920 ĉio estis transmetita en 
unu konstruajo de la «Cinquantenaire» tiam nomita «Mondpala
co»; car vere ci tiu instituto klopodas reprezenti la Mondon. La 
Mondpalaco laboras por edukado, instruo kaj interkompreno de 
ĉiuj kaj deziras la kunlaboron de êiuj. Jen la diversaj fakoj kaj 
laborkampoj :
le Muzeo enhavas 60 salonoj n, pli ol 10.000 pecojn kaj montras la 

historion de la homaro, la sciencojn, la diversajn naciojn.
2e- Dokumentado Repertuaro de universala biblioteko, enciklopedio 

da dokumentoj, muzeo de la gazetaro.
3e Instiuado Paroladoj, kursoj, gviditaj vizitoj, laboraĵoj.
4e Studado pri sociologio, internacia vivo, bibliologio kaj doku- 

ment-scienco.
5e Priparolado en kongresoj, kunvenoj kaj diskutoj.
6e Mond-Atlaso estas en daùra laboro.
7e Kine.io montras dokumentoj n kaj zorgas por sana distro de 

junularo.
Pe Publikado proksimume 10.000 paĝoj estas presitaj.
9e Interrilato.j kai interŝanĝo da servo kun miloj da organizadoj.

Oni vidas ke la Mondpalaco estas grandega entrepreno, por 
internacia interkompreno, progreso kaj paco kaj vere jam de longe 
méritas la Nobelprezon.

En 1924 ĝia ekzisto estis minacita. Komerca foiro de kaŭĉuko 
invadis la muzeon. Senzorge la objektoj estis jetitaj en la mal- 
antaŭajn salonojn aü eksteren, muite oni rpmpis. Mi ne intencas 
rakonti detale la malgajan aferon. Fine la ministro de scienco kaj 
arto en sia letero de Majo 1926 rekonis ke eraroj estis farataj kaj
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Unis tiel : «Atendante ke konvenaj salonegoj povu esta konstrua- 
taj viaj kolektaĵoj ne plu estos elloĝitaj.»

Do la ago de la ministro Slnjoro Sap estas tute ne komprene- 
bla kaĵ laŭleĝe maljusta. Memkompreneble la directoro Sro Otlet 
protestis kaj klarlgis la aperon al la belga Ĉefministro. la 
de Broqueville. La Ligo, la amlkoj de la Mondpalaco sublenas la 
proteston. NI esperu ke la respondo estu favora.

Atakante la Mondpalacon oni atakas samtempe la Esperan» 
tistaron. La Esperanto-sekcio estas bone konata. Lastjare nia sa- 
mideano So ttuysman ne nur ordigis kaj renovigis la sekcion sed 
zorgis ke ĝi riĉigis per multvaloraj bibroj. En februaro malfermis 
kurson, dekduo da gelernantoj partoprenas régulé. La direktoro 
petas la helpon de Esperantistoj por esperanta eldono de publi- 
kaĵoj. La scenejo estas je la dispono de la Esperantistoj. Mi petas 
la Esperantistojn tutmondajn, kiuj ja prezas la Mondpalacon kaj 
indignas pri la atako skribi al <Mundaneum» Mondpalaco, 11 Pr.rc 
du Cinquantenaire. Bruselo.

Transloĝiĝo en 3 monatoj estus eĉ ne eble, la kolektaĵoj estas 
tro nombraj, kaj kien iri? Estas kvazaü forpelo!

Anstataü malgrandigi la financan subtenon de 20 % anstataü 
forpreni la provincan subtenon de 5 mil. fr. la ŝtato helpu ki 
Mondpalacon. Ne ekzistas alie tia instituto. Ke la ministroj me- 
moru la vortojn de la nova reĝo : La intelektaj kaj moralaj fortoj 
fruktigas la agadon de ôiuj nacioj !

Erna Rieckmann-Sindhwad.

% P

OSTENDO

CEVALKUKEJO WELLINGTON

4 16^



A l la  Siiflo
* * • ‘ J

1 ' ■ • ■ ' À  ‘ ; ; - • . •'> ;  - r .  '
Suno, plejbona, brava, maljuna suno.-..- aŭskultu -mom/nitgn... 

estas nun jam maĵo..wĉu vi ne opinias ke estas tempo por ekja- 
bori. Kian someron ni havos, se vi ignoras ĉiajn antaŭpreparojn. 
apud viajn tibiojn, car estas klare kiel la suno ke tiel ne povas 
Aü, ĉu vi.ankaü cédas la oran valoron?9 j  • » • , f

Degenerinta suno, kiu forgesis ĉiajn patrin^jn devojn-, kon- 
cerne la blankajn aknojn elburĝoniĝintajn sur la ulnoj; kiu lasas 
en malvarmo kelkajn kuraĝajn kaŝtanujojn kun kelkaj ĉifaj ĉi- 
fonaj folietoj ; forestanta suno, kiu sin lasas reprezenti tie ĉi per 
kruelaj ekpluvoj... tiel ne plu povas dauri... mi ordonas v-ip-rje 
ekzakta plenumo de.la sekvontaj deziroj de la tuta homaro, je kies 
juĝa persekutisto mi min deklaras por tiu ĉi afero!

Ekde nun vi komencu ĉiumatene, post kiam la raükaj - kokoj 
en niaj nudaj urbĝardenetoj por tio estas donintaj la signalon. 
afable tikli la globetojn de la termometroj sur niaj balkonetoj, gis 
kiam ili montros temperaturon konforme al la depost la pratempoj 
konata fakto, ke ni loĝas en modéra aeregiono; poste, devoforge- 
sinta suno, vi rapidege zorgu pri florbulkoj ; por tiu ci iru kun via 
kolorskatoleto al Harlemo kaj ĉirkaŭaĵoj; surpentru tie la kampe- 
tojn ĉirkaŭatajn de plektbariloj per la pura flavo de la narcisoj. 
la ruĝ-blank-bluo de la hiacintoj kaj la malhelruĝo de la tulipoj... 
kaj kiam ĉio estas provizita de brilaj koloroj ...ne, tiam vi ne 
foriru, ne, tiam vi laku tiun pentraĵeton per tia etera oro, prepari- 
ta laü la recepto, kies sekreto nur vi konas.

Samtempe vi devas ordigi la ĉielpurigadon... forviŝi ĉiun plu- 
von, kiu ĉi supre superfluas; ĉiujn ĉi tiujn grizajn nubojn kaŝi en 
la grenejo kaj konvene fermi ĉiujn pordojn car ĉi tie malsupre 
trablovas terurige.

Kaj poste ankaü prenu ekzemplon je ĉiuj ĉi tiuj beletaj entu- 
ziasmaj knabino^.^ÿuj^jsur ĉiuj... vintrofrakoj... ho kruela suno, 
plantis Emmaflorefôjn Tl)-kaj ir.u al la ĝardenetoj, parkoj, kanal- 
bordoj kaj paŝtejoj kaj provizu ilin de lekantetoj kaj ranunkoloi 
kaj ankoraü pli da tiaj printempaĵoj por ke ni povu diri kun in
tima ĝojo : «Feliĉe estas printempo! Por suno nun estas laboro. 
eu vi estas strikulo aŭ profesi-senlaborulo? Kie vi troviĝas? An- 
taüen, rapidu iomete car ni rifuzas denove havi someron'tian, kian 
vi jam liveris du al ni. Neta suno brilas. Suno, por kio ni sentas 
respekton dorlotas nin. Perfekta suno estas potenca... povas su- 
perregi ĉian venton... levigi ĉiun barometron... estingi ĉiun hejti- 
gilon.., forĵongli ĉiujn lanajn kovrilojn de nia lito... malfermi la 
florojn, fenestrojn, frakojn kaj-la ovetojn en la pasernestoj. Kion 
tia suno do povas, se ĝi volas? Ĝi metas antaü la kafejoj la kanajn 
seĝetojn; ĝi liveras fragojn kaj malgrandajn delikatajn fabetojn. 
salaton kun afidoj kaj pepantajn kokidetojn; kaj ĝi povas maha- 
gonkolorigi la knabinojn eĉ pli bone ot Elizabeth Arden kaj mi 
furioziĝas, kiom, skribante tion, Vaz Diaz (3) ko^^fcas, per la * 2 3

1 )^EmmaHoï%toj estas vendataj por bonfara celo.
2) Ekspluatistino de belçcinstituto.
3) Agentejo por dissendô de radio- kaj presarkomunikoj.
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radio... (malgraŭ la publikigo de Si tiu komuniko estas malperrrlé- ' 
sita, mi tamen riskas) ...ke ni povas atendi venton, pluvon kaj 
malvarmon.

Suno, kara defalinta malnoblulo... tion nun finu, Su vi kom-" 
prenas! Sunodevo ankaü estas devo. Nun ni spërtos kiu estas la 
majstro. Mi ne donos sunpikon sub akvo, sed mi metos la Synfajro 
daun. Peka suno, plibonigu vian vivon.

Mi lasas al vi ankoraû unu tagon, car estus enuige par Vaz 
Diaz se tio, kion mi ne rajtas publikigi ne realiĝus, sed, se vi posté 
ne ekbruligas vian torĉon, anstataü mi mian hejtigilon, tiam gardu 
vin por la konsekvèncoj l  : !

Tiam mi iros al la nleteorologia institutol TJ1 vin- traktos -ali-**> 
marilêfëVÎ;J : z u  •* •
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'(‘£laftl kaj Sië estas trovâtaj homoj, kiuj volonté okupas sin priT: 

la' aferoj^de allaj personoj kaj pripensante balanças- la kapon-a® 
levas"fü'l)rakojn en la aeron pri la blindeco de iu kompatindulo," ' 
kiu ne sufiêe atentas siajn interesojn, sed por diri la veron, car lia

•4 • V I * \ B • M ••

agado ne estas konforma al la intereso de la plendantoj.
Ekzemple «Trientje» el «La Ora Bareleto», kiu ne povas kon--" 

scii, kiel Onklo Güsto kuraĝas ebriigi sin en «’t Snepken» sed fari- 
ĝas pli kaj pli afabla, kiam la ebrieco estas sekvo de sia biero. : '•

A  '  • • ••Kaj "«Siska», '— là vinagroacida edzino de «Jàntj-ï Schram»;:'' 
la akrë ŝercema ŝuisto — trovis per tio motlvon por plendi je Dio/if 
ke li portis sian monon al la tirkesto de la ruzaj mastrinoj, post' ' 
kiam si — sed tiorf §i diris nur inpense — post la morto de la du 
fra.tinoj de Onklo Gusto, és'tis ürîu él la plej gravaj heredontb^. '**11' 

Kiam Onklo aĉetis novan surtuton aŭ ĉapelon/éiska tirj 'sens 
tion. si ne bezqnis por tio telefonon eê ne radio aparaton. 2 hiĵ.o - 

^Estis 'sùfiSë*'da ra^ortantinoj, kiuj ne povis konservi'^la sekre- 
toh sed tuj ‘rakontis ĝin, kiel urĝan novaĵon, en la^üistejô." :1*,;

Tiam «Siska», mordeme staris, la sekvantan Dimanĉbn, ' post ^ 
la komenciĝo de la Soleda DiServo, al kiu Onklo Gusto êeestis, sur 
la strato. ŝia edzo tiam tuŝiS sian brakon kaj mokdrris : ,"J-L : ''

«eu vi mordas' dénoté rbzarigolbetojri?» aŭ «êu vi denove '̂in- 
trig^s? Se vi daŭrigus tiel vi far.iĝus ankoraŭ pli negàtiva.»^‘>i 

Kie Jan'serais tiiin.dirajon? 9 ' •
Jam, nokte, li aüdis gjn, post muite da duorilltroj' da biero l t â j J  

muite'da fanfaronado'de \ d  instruisto, kiam ili iris hejmen. Pbro- 
larîte pri'Ta edzinoj, lia kunulo diris : ‘ “

«Via Siska, Joĉjo, fariĝas pli kaj pli pergàrnena; Ô f  sififtias^ 
(N̂ otoj' de ia‘ trâdükintb); ; ;



bastoncm. Finflne vi havos flanke de vi negativaft edzinon en Ia 
Hto.»

De post tiu tempo Jan uzis la esprlmon tre ofte, rekte kaj mal-
rekte.

Klam 8iska DimanĈe donis al li malmultan trinkmonon, li 
murmuris grimaçante, dum li pezis la monerojn en la mano :

«Laboru kaj sklavu tutan semajnon, tiel ke la ŝvitogutoj for
mas lageton en via leda antaütuko tiam oni metas al vi negati- 
van trinkmonon en la manon.»

* * *
Ni reiras al Siska, malantaü la kurteno. Apenaŭ ŝi ekvidis 

Onklon, ŝi indignis kaj ŝiaj brakoj flugis en la aeron.
«ĉu vi vidis iam en via vivo? Estas do vere! Vidu lin promena- 

di kun lia nova surtuto! ĉu li estas tu te freneza? Ankoraü nun li 
aĉetis tiun karan surtuton je tia aĝo! Kiel longe li povos ĝui de ĝi?»

Kiam Jan aüdis tion, li mokis pri si, ĉar li havis alian karak- 
teron ol «Siska» kaj ili akordis kiel katon kaj hundon.

Ciujn ĉiutagajn disputojn bedaüris la filo Felikso, gaja, sana 
junulo, kiu estis jam dum du jaroj pedelo. Felikso estis muzikanto 
kaj havis poetan talenton. Kiel pedelo, li ofte supreniris en la tu- 
ïon por sonorigl la sonorilon.

Iun tagon, malmulte da tempo post la alveno de la bela «Mie
tje» en la farmo de farmisto «Teunis», la pedelo estis suprenirinta 
la Stuparon kaj, ĉar estis ankoraü iom tro frue, rigardis la vastan 
kamparon. Maldekstre de la preĝejo estis la farmo de farmisto 
Teunis kaj malantaü la farmo kuŝis fruktarbejo, ĉirkaŭita de foso 
Vigla knabino aperis sub la arboj sed estis baldaü nevidebla pro la 
den&a foliaro. Dezirante, Felikso rigardadis la lokon, kie la knabino 
malaperis.

De post tiu tempo ofte li laüiris la vojeton laülonge de la 
foso. ^

Jam la unuan fojon, kiam li observis la fruktarbejon, subite 
ekkrakis la branĉoj kaj... tie ŝi estis, ĉarma kaj senruza, kun kor- 
beto plenigita per frutempaj ĉerizoj. La postan tagon li staris sur 
la sama loko kaj la sekvontajn tagojn ankaü, sed vane : §i ne re
vente.

Kelkajn semajnojn poste, li aüdis en la fruktarbejo agrablan 
knabinan vodon, kantantan gajan kanteton.

«Estas §i! Estas §i!» ĝojegis lia koro kaj nekontraüstareble li 
sentis sin altirita de la mirinda vojeto.

Sed kiun li rimarkis ĉe la foso? Estis Onklo Gusto, vestita en 
por dimanĉaj vestoj, ed blanka veŝto sur kiu ora ĉeno kaj tio en 
la mezo de la semajno.

Kio signifas tion? Pli laüte kantte la gaja voĉeto malantai; 
la foliaro de la arboj, kiel nevidebla birdeto.

Onklo Gusto etendis sian kolon kaj aüskultte kun brilaj okuloj 
kaj feliĉa rideto. . 4

Subite li rimarkis sian nepon. Mirite kaj embarasite demandLs 
Onklo : «Kion vi faras Ĉi tie, mia nepo la pedelo?»

«Mi povas demandi la saman» respondis ĉi tiu ŝerce ridanta.
«Estas tiel bone en la kamparo.» senkulplgis sin la Onklo, «la 

aero Sajnas manĝebla.»
«Vi s«id.ube aüskultis la kantadon de turdo. Atentu, dar la
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vilaĝa polico estas en la proksimeco.»
«Kiajn stultajn ideojn havas la junularo! Sensencaĵa!» mur- 

muris Onklo Gusto.
Felikso reiris hejmen kaj ne povis silenti tie pri la renkonto. 

Entrante li diris :
«Estas do vere, kion oni rakontas? Onklo Gusto amindumas 

«Mieke» de farmisto Teunis. Mi ĵus surprizis lin ĉe la foso...»
Jam antaü la frazo finiĝis, lia patrino «Siska  ̂ ripetis «sur- 

prizis», kaj bâtis la brakojn en la aeron.
«Kun tiu fiknabino; surprizita, vi diras?»
«Tute ne, ne interrompu tro baldaü!»
La ŝuisto rigardis laüvice sian filon kaj sian edzinon per §er- 

cantaj okuloj. (Daürigota)

I n te r  Ml
(La raportoj devas alveni nepre antaü la 10-a de la monato.)

ê

ANTWERPEN. — FLANDREMA GRUPO ESPERANTISTA. — 
Dum la pasinta monato vizitis nin du nederlandaj samideanoj, 
kiuj, kun originala veturilo travojaĝis nian landon por propagan- 
di la internacion helplingvon per paroladoj, vendado de poŝtkartoj 
kaj ĉiaj esperantaĵoj. Ni deziris al ili sukcesan vojaĝon kaj ni 
esperas ke ili denove vizitos nin kiam ili reiros hejmen.

BRUGGE. — KATOLIKA JUNULARA ESPERANTO GRUPO. — 
Ni gis nun ĉiam tre régulé kunvenas. La raportoj nun ankaü es
tas en Espéranto. Ni legis la leteron pri la deveno de Esperanto 
de L. L. Zamenhof. Plie, ni taras ekzercadojn, tradukojn, portre- 
tojn, romanojn k.t.p. Ni ankaü ne forgesas la kantojn. Ni jam 
aüdis kelkajn belegajn deklamaciojn. Ni vere ĝuas Esperantan 
vivon. La jenaj revuoj alvenis ĉe iu el niaj membroj : «Lingvo- 
Libro» kaj «La juna Batalanto».

b

BRUSSEL. — N.E.L.E. — Mardon la 22-an de Majo, (la tago 
post la Kongreso) la grupo escepte ne kunvenos.

Mardon la 29-an de Majo okazos nia jarkunveno. ĉiu ano 
êeestu tiun gravan knnsidon. Jenaj interesaj punktoj troviĝos sur 
la tagordo : jarraporto de la sekretario kaj de la kasistino, ra- 
porto pri la biblioteko kaj pri la komerca kaso, elekto de la gru- 
pestraranoj por 1934/1935.

EDEGEM. — NIA IDEALO. — Niaj geamikoj el Edegem, Kon- 
tich, Hove, Oude-God, Antverpeno k.t.p. notu ke nova kurso por 
fraùlinoj kaj sinjoroj komenciĝos merkredon la 2an de Majc 
1934 en la klasoj de la komunuma lernejo. La instruisto estos nia 
Satata amiko Sinjoro H. Vermuyten el Antverpeno. Jam de nun, 
oni povas sin enskribigi por la kurso ĉe : Jan De Laet, Hovestraat, 
130, Edegem. Renaat Torfs, Verbindingstraat, 9, Edegem. Sinjoro 
Segers, Terelstraat, ll9, Edegem. D. Mortelmans, Drie Eikenstraat,
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665, Edegem. Ni esperas ke multaj novaj esperantistoj sekvos la 
kurson, kiu estos tre interesa.

%

LEDE. — LA ESPERANTA STELO. — Fine, «La Esperanta 
stelo» vekiĝis el sia vintrodormo, jam ŝajnis ke ĝi neniam vekiĝus. 
Mi répétas «ŝajnis» ĉar estis nur «ŝajno*. Tion volonté konfesos 
s-ro Calloens. Estis li kiu nutris la bruletantan flamon de la mal- 
novaj, kaj brulegigis ĝin kiel lumigantan fontanon; estis ankaü 
li kiu per prefekte gvidita kurso naskiĝigis novajn entuziasmajn 
elementojn. Ni povas certigi ke nun en Lede ekzistas tio, kion de 
longe ni jam deziris : laboreman, idealeman, amikan grupon, el 
kiu, varme kaj sukcesplene disradios laoorado estonte. Ni kaptos 
kiujn ajn okazojn por disvastigi niajn ideojn. Unuanime ni ek- 
krias : «Dankon al vi, sinjoro Calloens, dankon. Kiel kursgvidanto, 
vi instruis nin tiel, kiel neniu imitus ĝin. éiam ni estas je via 
dispono. Sub via gardo, nia estas la estonto*. Niaj kunvenoj jam 
pruvis ke la Ledanoj plenumas promeson faritan, car laboremaj 
ni ciuj deziras esti kaj resti. Paroladoj de sinjoro Debrouwere kaj 
Corthals jam okazis, aliaj sekvos. Lede antaŭen, Lede sukcesos!

MECHELEN. — LA ESTONTO. — La printempa aero certe do
nas növan vivon, novan sangon al ĉio, kaj ankaŭ nia grupo ŝajnas 
denove revivi. La kunvenoj, la du lastojn fojojn de Marto, estis 
bone öeestataj. La 23-an nin vizitis du nederlandaj samideanoj, 
kaj tiu apero estis tiel, kiel unuaj hirundoj revenantaj el sudaj 
regionoj post vintra periodo. Precipe, la kvartetludo estis vera 
sukceso, kaj bonega ekzercado por paroligi la novuloj. La 27-an 
okazis nia dua amuza vespero. Kantoj, prelegoj, kaïtludo kaj gaja 
babilado tro rapide pasigis la vesperon, tiel ke ni nur disais je la 
11 1/2 h. La duan Paskotagon vizitis nin grupeto bicikla de la 
Flandrema el Antverpeno. Gaje ni babilis en la hej'mo de nia se- 
kretario, kaj al ciuj ni deziris : «Gis la revido ĉe la maro!» La mal- 
novaj anoj rigardu la novbakitajn gesamideanojn, kiuj regule 
ĉeestas la kunvenojn kaj sekvu la ekzemplon. Antaŭ ĉio, ĉiuj tuj 
aliĝu la Jubilea Kongreso en Oostende.

SUBTENO POR LA REVUO
Vandenhoucke A. 5 frn. — Tas H. 15 frn. — Van Durme H. 

5 frn. — Debrouwere G. 5 frn. — Monskatolo N.E.L.E Brussel 40 
frn. entute : 70 frn.

DUIVI LA LASTA MONATO ALVENIS :
La Praktiko — Esperanto — Nederlanda Esperantisto — He- 

roldo de Esperanto — Vegetarano — Laborista Esperantisto — 
Hispana Esperanto gazeto — Aüstria Esperantisto — Informoj 
(Estonio) — Renobasion — Franca Esperantisto — La suda stelo
— Uŝe Eno — Sur posteno — Sennaciulo — The British Esperan
tist — Esperantobladet — Pola Esperantisto — Literatura Mondo
— Brazilia Esperantisto — Sennacieca Revuo.
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